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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. 

Agenda 

22-08-2022 Eerste schooldag 

23-08-2022 Luizencontrole 

01-09-2022 Schoolreisje groep A, B, C 

02-09-2022 1e Nieuwsbrief 

14, 15 en 16-09-2022 Schoolkamp groep D,E 

 

 

Mededelingen 

 
 

en tot maandag 22 augustus 

 

Vanaf vrijdag kunnen we genieten van de zomervakantie. Misschien gaat u met uw gezin op reis. Op 
vakantie gaan is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij wensen u alvast een fijne 
vakantie: voor de thuisblijvers en voor de mensen die op reis gaan. 
Het leven is een lange reis, soms prachtig en soms naar. 
Soms lijkt het als vanzelf te gaan maar soms ook is het zwaar. 
Langs bergen en door dalen heen, soms voelt het warm, soms koud,  
maar God gaat altijd met je mee omdat Hij van je houdt.  
Uit: Op reis, Ron Schröder en Marianne Busser 

 

Van de schoolleiding 

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar! Enkele dagen uitgesteld om u zo goed mogelijk te 

informeren over de stand van zaken rond personeel. Een speciaal welkom voor alle ouders van onze 

nieuwe leerlingen, die deze nieuwsbrief voor het eerst ontvangen! En we zwaaien nog even naar de 

ouders en leerlingen die inmiddels afscheid hebben genomen van deze school. Zij ontvangen deze 

nieuwsbrief voor de laatste keer! 

  

  



Personeel 

- Bij De Arend zijn enkele zieken. Juf Alie heeft een val gemaakt en haar herstel zal zeker een 

aantal weken duren. Gelukkig kan ze wel even afscheid nemen van haar groep en de nieuwe 

groep verwelkomen samen met juf Gerda. 

- Juf Leonie is ook gevallen en lelijk terecht gekomen met een beenbreuk als gevolg. Ook zij 

kan gelukkig haar nieuwe klas verwelkomen. Heel vervelend zo in de laatste periode voor de 

vakantie. We wensen hen beiden beterschap. 

- Onze sportleerkracht Aukje van De Arend gaat ons verlaten om volledig op De Lelie les te 

geven. In de afgelopen periode hebben we een nieuwe leerkracht aan kunnen trekken. 

Meester Rob Geerdink gaat De Arend groepen voortaan op dinsdag les geven. In de eerste 

week gaat hij kennismaken in de groepen en een kort sportlesje geven. De week erna zijn de 

sportlessen dan volgens rooster. 

Juf Demi heeft besloten om een andere baan te zoeken. Daarom zijn we nu dringend op zoek 

naar een onderwijsassistent voor de groepen C-Oost, D en E. Helaas zal dit niet meer lukken 

voor de vakantie. 

We zijn ook blij met de start van onze nieuwe adjunct directeur Franca Rieteco. Ze is begin 

deze week voortvarend gestart met kennismaken met de hele school en pakt ook direct een 

aantal taken op.  In het nieuwe schooljaar zal zij zich in de nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Over de schoolkalender: In de bijlage treft u het vakantierooster aan met de studiedagen voor 2022-

2023. 

 

Afscheid leerlingen 

De leerlingen van De Arend groep E hebben op woensdagavond afscheid genomen van onze school. 

We kijken terug op een prachtige afscheidsavond! We wensen jullie veel succes op jullie nieuwe 

school! 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie zullen er nieuwe leerlingen starten bij ons op school. Deze leerlingen hebben 

allemaal een moment van kennismaking gehad in de nieuwe groep met de nieuwe juffen en of 

meesters. We heten jullie alvast van harte welkom!  

 

Schoolreisje en schoolkamp 

Zoals u ziet in de agenda is het schoolreisje voor groep A, B, C op donderdag 01-09-2022 gepland. 

De kosten voor het schoolreisje bedragen € 20,-- per leerling. U ontvangt na de vakantie een brief 

hierover meet meer informatie en de wijze om deze bijdrage te betalen. 

Leerlingen van groep D en E hebben de brief voor betalen bijdrage voor schoolkamp € 50,-- mee 

gekregen.  

 

Bijlage: 

Flyer: Piep zei de muis van het CJG Nunspeet 

Flyer: Cultuurkust Atelier/Podium te Harderwijk 

Flyer: Schoonmaakavond 

Vakantierooster en studiedagen 


